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Z/PCO2/7.2/w.8a 
 

Wymagania do projektowania i realizacji węzłów cieplnych i sieci 
ciepłowniczych w systemach cieplnych  

Grupy Kapitałowej ECO S.A. 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1. Zalecane materiały i urządzenia do budowy, modernizacji 

i remontów węzłów i sieci cieplnych, stanowiących własność ECO S.A. 

 

 

1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE 
W celu obniżenia kosztów prowadzonej eksploatacji systemów ciepłowniczych, 

zapewnienia właściwego planowania zakupów, zwiększenia możliwości negocjacji 

cenowych z dostawcami i ułatwienia dostępu do towarów wprowadza się 

standaryzację materiałów i urządzeń stosowanych przy bieżącej eksploatacji, 

budowie, modernizacji i remontach węzłów i sieci cieplnych 

w Grupie Kapitałowej ECO S.A. W załączniku określono preferowane typy 

i producentów podstawowych urządzeń, armatury i rurociągów. Dopuszcza się 

stosowanie innych niewymienionych poniżej elementów, o ile zostaną one wskazane 

przez dostawcę w warunkach technicznych lub uzgodnione z nim indywidualnie.     

 
2 WĘZŁY CIEPLNE 

 

2.1 Regulatory/sterowniki: 

 prod. SAMSON serii TROVIS (dla typowych węzłów typu TROVIS 5573) 

 prod. DANFOSS typu ECL 

 prod. SCHNEIDER serii MODICON dla węzłów nietypowych wymagających 

indywidualnego programu sterowania 

 

2.2 Wymienniki ciepła: 

 płaszczowo rurowe prod. SECESPOL typu S1, JAD 3/18, JAD 6/50  

 płytowe lutowane lutem rodzimym prod. SECESPOL, ALFA LAVAL, SWEP, 

GEBWELL, DANFOSS 

 

2.3 Ciepłomierze: 

 prod. LANDIS&GYR typu UH50; prod. KAMSTRUP typu Multical 403, Multical 

603 z modułem M-BUS ze szczególnym uwzględnieniem wymogów 

komunikacyjnych 1 lub 2 karty komunikacyjne. 

 prod. DIEHL METERING typu SHARKY 775 z modułem radiowym dla węzłów 

w budynkach jednorodzinnych, węzłów i obiektów zasilanych niskim 
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parametrem o mocy ≤20kW w rejonach posiadających system radiowego 

odczytu. 
 

2.4 Regulatory różnicy ciśnień/regulatory przepływu: 

 prod. SAMSON typu 45-4 

 prod. SAMSON typu 45-9 

 prod. SAMSON typu 46-7 

 prod. DANFOSS typu AVP 
 

2.5 Armatura regulacyjna: 

 po stronie w/p zawory prod. SAMSON typu 3222 z siłownikami typu 5825-10, 

5824-10; prod. DANFOSS typu VRB2 z siłownikami typu AMV 

 po stronie w/p i n/p zawory regulacyjne ręczne prod. FLAMCO typu NEXUS 

DRV 

 po stronie n/p zawory regulacyjne trójdrogowe prod. DANFOSS typu HRB z 

siłownikami typu AMB 162, AMB 182  
 

2.6 Pompy w obiegach grzewczych: 

 prod. WILO typu YONOS-PICO, YONOS-MAXO, STRATOS-PICO, 

STRATOS-MAXO, STRATOS 

 prod. GRUNDFOSS typu MAGNA 1, 3, ALPHA 1, 2, 3 

 prod. XYLEM typu ECOCIRC XL, ECOCIRC XL PLUS 

 

2.7 Pompy w obiegach c.w.u.: 

 prod. WILO typu STRATOS-PICO-Z, STRATOS-Z, YONOS-MAXO-Z, 

STAR-Z, TOP-Z 

 prod. GRUNDFOSS typu MAGNA 1 (N), ALPHA 2 (N) 

 prod. XYLEM typu ECOCIRC XL (N), ECOCIRC XL PLUS (N) 

 

2.8 Zasobniki/stabilizatory c.w.u.: 

 emaliowane, ze stali nierdzewnej prod. GALMET, REFLEX, TERMEN, AULIN, 

INSTALMET 
 

2.9 Naczynia wzbiorcze: 

 prod. REFLEX, FLAMCO 
 

2.10 Armatura odcinająca: 

 po stronie w/p zawory spawane prod. BROEN, NAVAL-VEXVE, DANFOSS, 

 po stronie n/p zawory kulowe gwintowane prod. ZETKAMA, FERRO, 

GENEBRE, GIACOMINI, DANFOSS 



3/4 
 

 

 po stronie n/p zawory kulowe kołnierzowe prod. BROEN, ZETKAMA, IDMAR, 

EFAR, JAFAR, DANFOSS, NAVAL 
 

2.11 Urządzenia filtrujące: 

 filtroodmulniki magnetyczne prod. AULIN, TERMEN 

 filtry siatkowe kołnierzowe, gwintowane prod. ZETKAMA, FERRO 

  

2.12 Zawory bezpieczeństwa: 

 prod. SYR typu 1915; FLAMCO MEIBES typu PRESCOR 

 na cele c.w.u. dopuszcza się zawory SYR typu 2115 w przypadku ich 

akceptacji przez lokalny UDT 

 

2.13 Przetworniki ciśnienia: 

 prod. APLISENS typu AS 0-1MPa 4-20mA, PC-28 0-100MPa 4-20mA  
 

2.14 Czujniki temperatury: 

 czujnik temperatury zewnętrznej prod. SAMSON typu 5267-2 

 czujniki temperatury wody prod. SAMSON typu 5207-21, 5207-27, 5207-26 

 czujniki temperatury na zasobnikach c.w.u. prod. SAMSON typu 5207-26 

 czujniki temperatury c.w.u. za wymiennikiem prod. SAMSON typu 5207-61 

 termostaty ma zasobniku c.w.u. prod. SAUTER typu TUC105F001 

 

2.15 Ograniczniki temperatury bezpieczeństwa: 

 prod. SAMSON typu 5345-1 70-130°C, 5345-2 30-90°C 

 prod. SAUTER typu TUC307F001 TB 50-130°C 

 prod. Danfoss typu ST1, ST2 
 

2.16 Manometry, termometry: 

 prod. WIKA, INTROL 
 

2.17 Wodomierze: 

 prod. APATOR, METRONA, Diehl Metering 
 

2.18 Transmisja danych: 

 sterownik telemetryczny prod. CONTROL Sp. z o.o. typu SMART-500 
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3 SIECI CIEPLNE 
 

3.1 Rury i kształtki preizolowane: 

 preizolowane rury stalowe z instalacją alarmową typu Brandes lub impulsową, 

z izolacją plus na zasilaniu prod. LOGSTOR, ISOPLUS, FINPOL 

 kształtki stalowe preizolowane: łuki, trójniki, zwężki z instalacją alarmową typu 

Brandes lub impulsową, z izolacją plus na zasilaniu prod. LOGSTOR, 

ISOPLUS, FINPOL 

3.2 Zespoły złącz preizolowanych: 

 mufy, end-capy, mufy końcowe sieciowane radiacyjnie prod. LOGSTOR, 

ISOPLUS, FINPOL, RADPOL 

 

3.3 Armatura odcinająca: 

 zawory preizolowane do DN200 włącznie prod. LOGSTOR 

 w komorach zawory tradycyjne spawane kulowe do DN200 włącznie prod. 

BROEN, NAVAL-VEXVE 

 w komorach przepustnice z potrójnie mimośrodowym osadzeniem dysku, 

z uszczelnieniem metal/metal prod. EMERSON typu VANESSA seria 30.000 

w wykonaniu do wspawania 
 

3.4 Przejścia przez ściany: 

 pierścienie gumowe prod. LOGSTOR, ISOPLUS, FINPOL  

 uszczelnienia wodo- i gazoszczelne prod. INTEGRA typu WGC lub 

uszczelnienia łańcuchowe 
 

3.5 Układanie rur preizolowanych w rurach osłonowych: 

 płozy prod. INTEGRA  

 manszety prod. INTEGRA typu N lub U 

 

3.6 Detekcja usterek: 

 lokalizatory usterek prod. CONTROL Sp. z o.o. typu BD-4, NP-4 

 


